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TelecomNews

:מאת TelecomNews <AviW@telecomnews.co.il<
:נשלח 11:46 2019פברואר  14חמישי יום
:אל 'BarOz Eran (baroze@moc.gov.il('
:עותק 'דוברות משרד התקשורת'
:נושא FW: Telecom News - התקבלה הודעה חדשה באתר שלך

:חשיבות גבוהה

 שלום רב
  מצ"ב פנייה שקיבלתי באתר המדברת בעד עצמה

  ממריאה לשחקים. –נראה מהדיווח שההפקרות בתחום חסימת מספרי טלפון באופן בלתי חוקי ע"י חברות הסלולר בהוראת ועדת הרבנים לתקשורת 
  אודה להתייחסותכם ולטיפול מתאים בהפרות החוק והרישיון הללו של חברות הסלולר.

  בברכה
  אבי

  

From: keivksm@gmail.com [mailto:keivksm@gmail.com]  
Sent: Wednesday, February 13, 2019 4:24 PM 
To: Editor@telecomnews.co.il 
Subject: Telecom News - התקבלה הודעה חדשה באתר שלך 

 

Telecom News - התקבלה הודעה חדשה באתר שלך 

 
 !מנהל יקר

 
 .התקבלה הודעה חדשה באמצעות טופס שנמצא באתר שלך

 
 :שם הטופס

 צור קשר
  :תוכן הטופס

------------------------------------- 
 :שם מלא
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 משה זלבינסקי
 :טלפון/נייד

026279587 
 :ל"דוא

keivksm@gmail.com 
 :תוכן ההודעה

תשמעו סיפור הזוי. כידוע לכם ועדת הרבנים לענייני תקשורת נמצאת תחת מתקפה חריפה בחודש האחרון, כשיש 
 .כאלה שמצדדים בעד ויש כאלה נגד

אז ככה. אני בחברת פרטנר, כמו לכולם נחסם לי קווים של מידע לכל/זמן אמת/ווצאפפון משפחתי ועוד ועוד. די 
 .הוועדה מחליטה -אלו פסול, אבל אין מה לעשותהתרגזתי, אחרי הכל אין בקווים ה

 .''''זה תקופה ארוכה שישנו קו בשם ''''קו הספורט
מה יש בו? עדכוני ספורט יומיומיים, שידור חי מרדיו/טלוויזיה של משחקי כדורגל. תוכניות ספורט יומיות בשידור 

 .חוזר קבוע, ועוד שלוחות רבות ומגוונות כיד ה'' הטובה עליהם
תי לפני שבועיים (יום רביעי כ''''ה שבט) למענה הקולי של הוועדה, השארתי את המספר שם וביקשתי התקשר

 .שייחסם. לא קרה כלום
 .התקשרתי עוד פעם ועוד פעם, ממש שיגעתי אותם, עד שחזר אלי נציג והבטיח לי שאכן הקו ייחסם

 .כלום לא קורה -עברו יום יומיים שלוש, שבוע
 .וד פעם, חזרו אלי שוב ואמרו שהעניין בטיפולהתקשרתי עוד פעם וע
כשבינתיים עוד ועוד קווי ווצאפ אישיים נחסמים לי  -כלום לא קורה. הקו נשאר פתוח לרווחה -עבר עוד יום ועוד יום

 .ולחברים
הוא אמר לי שלא שמע על  -ממנהלי הוועדה, דיברתי איתו בשבוע שעבר -השגתי איכשהוא את המספר של י. דואק

 .הזה, הבאתי לו את המספר והוא הבטיח שיחסום אותו לאלתר הקו
 .הקו פתוח, לא נחסם -עבר שבוע מאז
 .. אני בפרטנר וזה פתוח, בדקתי ברמי לוי וזה פתוח גם שם1700720493מספר הקו הוא 

בחברה  זה בגלל שהוא בחברה אחרת, לא ב''''ימות המשיח'''', אלא -הסיבה היחידה שיכולה להיות שהקו לא נחסם
  .שיש לה הסכם עם ועדת התקשורת

 .(!) אלף דקות בחודש 450הקו הזה מאוד מאוד ריווחי, כ
 .מצפה לעזרתכם, בתודה

 :אישור הרשמה
 

------------------------------------- 

 
 

------------------------------------------------------------------------- 
 :תחבר לאתר כמנהל דרך הקישור הבאלצפייה בהודעה יש לה
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http://www.livecity.co.il/join/login.asp 
 .(אם הקישור לא נלחץ העתק אותו לשורת הכתובת בדפדפן שלך)
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